Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2019.
1. Rekisterinpitäjä
Tampereen ylioppilastalosäätiö
Rakennustalo L-siipi, 3. kerros
Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere
yotalosaatio (at) gmail.com
2. Yhteyshenkilö
Ylioppilastalosäätiön puheenjohtaja Joonas Pekkonen
yotalosaatio (at) gmail.com
3. Rekisterin nimi
Ylioppilastalosäätiön yhteisöavustushakemukset
4. Oikeusperusta ja tarkoitus
EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (artikla 6) on säädetty oikeusperusteet henkilötietojen
käsittelylle. Ylioppilastalosäätiön yhteisöavustushakemukset -rekisterin ylläpidon
oikeusperuste on henkilön suostumus henkilötietojen käsittelylle. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksena on avustustoiminnan mahdollistaminen ja yhteydenpito säätiön ja avustuksen
hakijoiden välillä.
Tietoja käytetään vain selosteessa määritettyyn tarkoitukseen. Mikäli henkilötietoja
käytetään eri tarkoitukseen kuin alun perin kuvattu, on siitä tiedotettava rekisteröidylle, ja
tarvittaessa pyydettävä tältä lupa.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi ja hakulomakkeessa ilmoitetut yhteystiedot:
puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Tietoja säilytetään siihen asti, että projekti, johon
henkilö on hakenut ylioppilastalosäätiön avustusta, on toteutettu ja sen raportti on käsitelty
ylioppilastalosäätiön hallituksen kokouksessa.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset kolmansille osapuolille
Tampereen ylioppilastalosäätiö ei pääsääntöisesti luovuta, myy tai vuokraa henkilötietoja
kolmansille osapuolille.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on verkkopalvelussa, johon on käyttöoikeudet vain Tampereen
ylioppilastalosäätiön puheenjohtajalla ja sihteerillä. Rekisterin henkilötietoja käsitellään vain
selosteen kohdassa neljä (4) kuvattua tarkoitusta varten.
10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidylle kuuluvat seuraavat henkilötietojensa käsittelyyn liittyvät oikeudet, joiden
käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yotalosaatio (at) gmail.com.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa,
pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän
kokee, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä lainmukaisesti tai ettei Tampereen
ylioppilastalosäätiöllä ole oikeutta käsitellä hänen henkilötietojaan.
Poisto-oikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi).
Oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee, ettei Tampereen
ylioppilastalosäätiö käsittele hänen henkilötietojaan oikealla ja asianmukaisella tavalla.

